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A Comunidade Relixiosa do Colexio Nosa Sra. do Pilar do Pilar, con este tema monográfico da 

Revista, revive os 75 anos da súa Fundación que comezou a súa andaina no ano 1946. Foi o 27 

de maio cando as primeiras Relixiosas Franciscanas da Purísima chegaron a Foz. A súa entrega e 

esforzo foi notable e o listón alto que elas deixaron foi continuado polas demais irmás e profesores 

laicos que compartiron e comparten a nosa misión educativa. Pretendemos potenciar a cultura en 

Foz e os seus arredores así como os valores evanxélicos inculcando o carisma franciscano-mariano 

e de Nai Paula creando un ambiente familiar onde todos esteades contentos. 

As irmás, o claustro de profesores e a propia Dirección do centro quixemos ao longo destes meses 

acercar tanto ao noso alumnado, como ás familias e ao pobo de Foz en xeral, aspectos da biografía 

e da historia do colexio e, ao mesmo tempo, transmitir moitos dos valores, virtudes e cualidades 

que seguen a constituir e a representar a nosa identidade sendo conscientes ao mesmo tempo da 

necesidade e da importancia de reinventarse de forma continua e incansable.  

Lembramos con agarimo a moitos rapaces e rapazas, docentes e relixiosas que formaron parte 

durante un tempo do noso proxecto educativo, así como a todas as persoas que, día a día, de xeito 

conxunto, fixeron posible que esteamos a celebrar este aniversario compartindo espazos e 

recordos. 

Cos traballos das nosas alumnas e alumnos e o precorrido polos 75 anos que fixo Don Antón Niñe, 

gran coñecedor dá trayectora do colexio no acto inaugural, rendemos xusta homenaxe aos que nos 

precederon ou tiveron un oco na historia deste centro.  

Grazas pola vosa colaboración, participación e comprensión xa que as circunstancias que rodearon 

este complicado 2021 fixeron que non fora este ou ano máis apropiado para celebrar e festexar, 

como vós o merecedes, esta efeméride. 

Feliz verán para todas e todos. Vémonos en setembro se Deus quere. 

A Comunidade Relixiosa do Colexio 
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O COLEXIO DA FELICIDADE 

 

Ola, chámome felicidade 

e vouvos contar 

como é 

o noso Colexio do Pilar 

 

Bonito e alegre, 

con chuvia e con sol, 

con boa onda 

así me sinto eu. 

 

Ten columpios, 

ten tobogáns, 

ten un patio enorme 

onde se xoga a pillar. 

 

Estou feliz e contenta 

no noso Colexio do Pilar 

síntome ben e a gusto 

en calquera rincón do lugar. 

Ireno Otero Pernas 

3º Primaria 

 

A MIÑA ESCOLA 

A miña escola é moi particular, 

pois setenta e cinco anos fixo xa. 

Apertas, bicos e moitas cousas máis 

debido a esta data tan espectacular. 

 

Alegres e contentos estamos a pesar 

da pandemia vivida este ano escolar, 

Alegres e contentos disfrutando do compás , 

do ambiente musical destes 75 anos xa. 

 

Nesta escola recordos e vivencias 

hai para todos os días, 

se preguntas ás familias, 

cada unha terá unha fantasía. 

 

Setenta e cinco anos pasaron 

e aquí moitos alumnos estudiaron, 

entre eles mestres hai, 

que hoxe nos ensinan a soñar. 

 

Soños houbo e haberá 

e outros 75 anos xa . 

Irina López Cebeiro 

1º ESO 
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75 ANIVERSARIO. 

 

O meu colexio está de aniversario, 

e estou disposta a berrar 

o ben que o pasei nestes anos 

e o estou a pasar. 

 

Un ambiente maravilloso, 

Uns profesores grandiosos, 

Uns compañeiros inmellorables, 

E unhas relixiosas admirables. 

 

No meu colexio non se estuda, 

Desfrútase mentres se aprende. 

Respéctase por encima de todo 

e mellórase continuamente. 

 

As mellores festas, nesta escola 

Os mellores actos tamén. 

O mellor magosto, o mellor entroido, 

Polos vosos 75 anos, moitos  

PARABÉNS. 

 

Carmen Otero Geada 

5º Primaria 

 

 

 

75 ANIVERSARIO 

 

Neste 75 aniversario 

Rezaremos un rosario 

Á Madre Paula vou orar 

Con fe de que me vai escoitar 

 

Do profesorado vou contar 

Que aínda que lles faigamos rabear 

Eles con moita devoción 

Quérennos un montón 

 

Dos meus amigos vou falar, 

Con poucas palabras quero contar, 

Que cando todos estamos a xogar 

Unha boa piña imos crear. 

 

Formamos unha comunidade 

A cal recordaremos con saudade 

E nela imos lograr 

Os nosos éxitos acadar 

 

Moitas grazas Madre Paula 

Por estarnos a velar, 

No noso corazón estás e 

De ti sempre nos imos lembrar. 

 

Lidia Balseiro Rodríguez 

5º Primaria 
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UN COLEXIO. UN PIAR 

Estudar nun colexio con 75 anos de historia é un luxo. Cantos nenos e nenas ao longo de 

todos estes anos aprendemos a sumar, a ler, a relacionarnos cos compañeiros, a compartir 

xogos e comedor e moitas cousas máis nese cole? 

Esta historia comeza no ano 1946 cando Sor Socorro, Sor Purificación e Sor Constanza 

chegaron a Foz para poñer en marcha este proxecto. Así o puiden ler no libro do 50 

aniversario do colexio, un libro que a un familiar meu lle trae recordos e que leo porque me 

gusta saber cousas que pasaron no colexio no que estudo. 

Na entrada do cole, consérvanse moitos dos trofeos, medallas e premios que conseguiron 

os alumnos en distintas 

competicións e concursos. 

Cando os vexo, sinto 

felicidade e orgullo porque 

se esforzaron e son unha 

recompensa. 

O patio é outro dos meus 

sitios preferidos. Aí vivíron- 

se moitos partidos de fútbol 

e de baloncesto, moitas caídas, moitos saltos á comba e moitos rasguños. Agora co Covid-

19 non podemos xogar tanto como antes, pero segue sendo un lugar para falar das nosas 

cousas, para descansar, etc… E despois están as clases nas que aprendemos moitas 

cousas novas cada día. 

Cos meus compañeiros levo desde pequeniña. Gústame pasar tempo con eles porque me 

fan rir, xogo con eles, falamos, discutimos, etc…..  

Pregunteime moitas veces cantas persoas puideron pasar polas aulas do meu colexio e 

que estarán facendo. Lembraranse do cole? A qué se adicarán? Acordaranse dos seus 

compañeiros?  

Os alumnos somos importantes, pero os profesore tamén, porque se preocupan e 

ensínannos cada día máis. Porque nos queren ver cada día cun sorriso na cara. Deles, 

lembrarémonos sempre.  

O colexio do Pilar é o meu cole e un PIAR.  

Carmela Alonso Cuadrado  

6º Primaria 
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VIVENCIAS E RECORDOS DUN COLEXIO 

Esta historia comeza aló polo ano 1985, cando unha nena de 6 anos chega a este colexio para 

cursar 1º de EXB. 

Así comenza unha da mellores etapas da súa vida, pasando por momentos bos e malos, pero 

aprendendo moitos valores, grazas á comunidade educativa deste Colexio que, con gran paciencia 

e esforzo, lle ensinaron. Que recordos tan botinos!  

Conta, que cada setembro, ao iniciar o curso estaba súper ilusionada, pois comezaría unha rutina 

de eventos que facían que todo fose especial: comezaba coa festa do Pilar, patroa do noso Colexio, 

onde se realizaba unha misa seguida dun picoteo para os asistentes sen olvidarse das lambetadas 

para os nenos. Despois, viñan as veladas de Nadal, que se representaban no que agora é a sala 

de exames (antigo salón de actos). Unha sesión era as 15:00 horas para o alumnado e outra as 

19:00 horas para pais e  nais, que ruido había polos corredores e clases!! Todo eran nervios!! 

Un mes despois chegaba o entroido, e, festa outra vez!!  

Tamén había excursións en cada avaliación e 

os últimos días tiñan a súa desexada viaxe de 

fin de curso que duraba polo menos 3 días; e 

para rematar o curso chegaba a festa da 

familia onde se reunían pais, fillos, profesores 

e amigos para pasar un alegre día.  

Pasaron os anos e esa nena convertiuse en nai 

(concretamente a miña) e sempre tivo claro 

que eu estudaría no mesmo colexio. E aquí 

estou, en 2021, vivindo moitos recordos,  pois 

poden cambiar os alumnos, os profesores, 

aumentar aulas… pero os valores, os 

costumes, e o bo facer seguen sendo os mesmos; pois a festa da familia segue celebrándose, a 

velada de nadal tamén ainda que miña nai di que agora é máis emocionante, debido a que hai 

moito mais espazo e pode participar todo o alumnado do colexio. 

Que dicir dos entroidos? Pois grazas ao traballo dos profesores e alumnos realizase un desfile 

polas rúas de Foz que nada lle ten que envexar ao de Tenerife. 

Aínda que este ano, debido a pandemia non podemos realizar moitas cousas sabemos que cando 

isto pase volveremos facer excursións, iremos a Londres, á neve, a Cerceda e os últimos cursos 

terán a súa ansiada viaxe de fin de curso. 

Seguimos tendo a festa da familia, agora ata temos entrega de orlas e adaptámonos ás novas 

tecnoloxías. 

Grazas aos recordos vividos por miña nai e aos que estou vivindo eu e xunto ás tradicións que 

conserva o Colexio poido dicir que para min vai ser unha das mellores etapas da miña vida e que 

vou ter uns marabillosos recordos deste colexio. 

FELIZ 75 ANIVERSARIO COLEXIO DO PILAR! 

Alba Otero García   

4º Primaria 
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Adrián Rodríguez. 1º Primaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Celia Fanego. 2º ESO 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Alba Iravedra. 6º Primaria 

ESTE É O MEU COLEXIO 

Entre os teus brazos comecei 

unha nova aventura con tres anos 

e agora es ti, o meu colexio 

o que celebra o seu 75 cumpreanos. 

Querendo ir ao colexio 

todas as mañás me levanto 

alí está a súa comunidade relixiosa 

coa que moito gozo. 

Este é o meu colexio 

nel xogamos e aprendemos 

e xunto aos meus amigos e mestres 

seguro que moi lonxe chegaremos. 

Cada ano en fin de curso 

despedímonos con tristeza 

pero despois dun bo verán 

regresaremos con máis forza. 

Entre os teus brazos comecei 

unha nova aventura con tres anos 

e agora es ti, o meu colexio 

o que celebra o seu 75 cumpreanos. 

Clara Muiña Novoa 

 4º de primaria 
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Julia Pernas. 4º Primaria 

Julia Vega. 2º ESO 

Leire Duarte. 6º Infantil 

Marina Couceiro. 5º Primaria 

Rodrigo González. 4º Infantil 
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Ayla Gordon Edrosa. 4º ESO 

Mencía López. 1º ESO 

Sara Eiroa. 5º Infantil 

Sara Longarela. 1º Primaria  

Sara Rodríguez. 1º Primaria Xela Blanco. 6º Infantil 

Luis Goás. 3º Primaria 
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Aroa Neira. 2º ESO 

Candela Fernández. 6º Primaria 

Elena Castro. 3º Primaria 

Ismael Gámez. 2º Primaria 

Jesús Martínez. 3º ESO 
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BIOGRAFÍA

DOS MEUS 

75 ANOS DE 

HISTORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para comezar esta autobiografía 

é necesario que me presente, 

son o Colexio Nosa Sra. do Pilar 

e veño a contarvos a miña propia 

historia, que non é pouca. 

Nacín no 1946 e vivo en Foz, 

máis concretamente na rúa 

Colexio do Pilar (vivo nunha rúa 

co meu propio nome), mais non 

sempre vivín nesta rúa. Nos 

meus comezos pasei uns meses 

na casa de Boni xunto coas 

miñas relixiosas, da Congre- 

gación Franciscanas da Purí-

sima, e logo mudámonos á casa 

de Botes, pero iso non é todo, 

logo fomos ao edificio do 

patronato, hoxe en día o que 

entendemos por Casa da 

Cultura. Foi no 1974 cando nos 

instalamos na miña rúa e no meu 

fogar hoxe en día, a rúa Colexio 

do Pilar. 

No 1985 pasamos a ser un 

colexio concertado por un 

aprobamento dos concertos 

educativos en España. Tíñamos 

e temos moitas actividades que 

se foron modernizando cos 

tempos. 

Ata agora, no colexio sempre 

houbo nenas, e na súa maioria 

profesoras, pero non nos 

olvidemos dos profesores. Logo 

convertímonos nun centro mixto, 

eso significaba que xa non 

habería só nenas, tamén había 

nenos e cos nenos viñan as 

trastadas, pero iso non quita de 

que tamén houbese nenas 

trastes, iso asegúrocho eu. Pero 

por se todavía éramos poucos, 

no 1994 viñeron primeiro e 

segundo da ESO e por 

consecuencia recibín máis 

profesores e alumnos.  

En 1996 cumprín 50 anos. A 

verdade é que case non me dera 

conta de que xa pasara 50 anos 

coas miñas compañeiras, as 

monxas. Tampouco fun 

consciente da cantidade de 

caras e que diferente eran todas 

elas, xente que chegaba cando 

outras estaban para marchar. 

No 2006, cando xa tiña 60 anos, 

abrimos un novo pavillón no que 

todos os alumnos puideran xogar 

e onde se puidese celebrar 

diferentes festas, ainda que o 

tempo non nos acompara nese 

especial día. Por exemplo, no 

2013 celebramos o centenario 

de M. Paula, a fundadora da 

congregación. 

Tamén cambiamos o uniforme 

no 2018. Persoalmente falando,  
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un cambio para mellor, sen lugar 

a dúbidas, pero coma sempre, 

para gustos, cores. Fomos os 

primeiros en incorporarnos na 

Rede de Centros Plurilingüe de 

Galicia no curso 2010-11, 

impartido en toda a primaria e 

aumentando unha hora máis na 

secundaria. 

Se por se algnha razón non 

pasáramos por moitos cambios 

aínda no ano 2020 chegou a 

España o famoso Covid-19, 

Coronavirus para os amigos. 

Pasei unha temporada moi só, 

sen ningún alumno camiñando 

polos meus corredores, era un 

pouco triste a verdade. Por iso, 

agora que están de volta todos 

os meus alumnos e profesores 

non quero que volvan a marchar 

tanto tempo deixandome 

solitario de novo, aínda que non 

nos poidamos xuntar e facer 

festa coma antes. 

Ahhhh! Xa rematei de contar a 

historia dos meus 75 anos e 

sabedes que?. Estou desexando 

que veñan moitos máis, así 

señan outros 75 máis, aínda que 

xa pasei os meus anos de 

xubilado, pero non hai quen me 

deteña. Máis de 3.500 caras e 

non che poido asegurar que me 

acorde de todas, as cousas 

como son, iso sería imposible. 

Seguramente algúns xa coñe-

cían esta extensa historia, pero 

tamén estou seguro que moitos 

outros non, polo tanto aquí deixo 

a miña biografía para calquera 

persoa lle interese. 

Para xa rematar difinitivamente, 

so me queda decir grazas a cada 

un dos 3.500 alumnos que me 

acompañaron, grazas aos pro-

fesores por todas as molestias 

que teñen tomadas, que eu sei 

que non son poucas, grazas as 

monxas que me acompañaron e 

acompáñanme sempre e grazas 

as familias que tamén forman 

parte do Colexio Nosa Sra. do 

Pilar. 

Elena Posada 2º ESO 
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A MIÑA 
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Eu estudo no Colexio do Pilar 

desde que era pequeño. 

A razón é moi sinxela: miña nai 

estudiou aquí e miña avoa, que 

faleceu cando eu tiña dous anos, 

soñaba con que eu tamén o 

fixese un día. Así que, cando tiña 

tres anos, miña nai elexiu por 

min. 

Como ela me di sempre, cando 

somos pequenos, nosos pais 

elixen o que cren que é mellor 

para nós. 

Cando alguén lle di que non 

bautiza o seu fillo porque quere 

que elixa de maior, ela 

pregúntalle se tamén lle deixará 

elexir se quere ir ao colexio ou 

quedarse na cama pola mañá ou 

se lle apetece ducharse ou 

cambiarse de roupa. Neste 

colexio, cultivamos tanto a parte 

física coma a mental e a 

espiritual e creo que ese 

equilibrio é importante para non 

convertirse nun “cachas”, 

prepotente e engreído, ou nun 

“chaponcete”, enclenque e sen 

empatía. 

A parte física traballámola en 

clase de Educación Física e 

xogando no patio, gozando dese 

cambio de patio dos pequenos 

ao dos maiores. Ese patio, onde 

agora non nos deixan xogar e, 

xusto porque está prohibiso, nos 

gusta tanto ir. 

A parte mental cultívannola 

bastante ben tamén, a base de 

darnos moita caña. 

Miña nai cóntame sempre que o 

noso colexio ten gran nivel e que 

os alumnos do Pilar destacan 

sempre, pero cando temos 3 ou 

4 exames fastidiados nunha 

semana, non lle vexo tantas 

ventaxas a ese tema. 

A parte espiritual, cultivámola 

bastante, a pesares de que 

temos poucas horas de Relixión, 

xa que a directora sempre nos 

motiva e invita a rezar todos os 

días. 

Miña nai di que a infancia é a 

etapa máis importante das nosas 

vidas e que é importante ser feliz 

de pequeno para ser feliz de 

maior. Se o penso ben, paso 

moitas horas no colexio e son 

feliz a maior parte do tempo. 

Ás veces estou preocupado ou 

asustado porque teño un exame 

importante ou por que a liamos e 

nos riñen, pero creo que dentro 

de dous anos, cando me vaia, a 

maior parte dos meus recordos 

serán felices, xa que espero ser 

un adulto feliz´ 

Recordarei os meus amigos que 

serán para sempre, os 

profesores que me ensinaron por 

primeira vez algo e as persoas 

que nos axudan no día a día. 

Lembrarei as viaxes e as 

excursións, as ciudades que 

coñecemos xuntos, a neve por 

primeira vez e as inmersións 

lingüísticas nun lugar case de 

ensoñó sen saír de Galicia. 

O incrible é que este colexio leva 

75 anos marcando a vida das 

persoas que estudian ou 

estudiamos nel e espero que o 

siga facendo moitos anos máis. 

Juanma Balsa 

3º ESO
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SELO DE IDENTIDADE 

 

Resulta imposible plasmar en apenas unhas liñas todo o que levo pasado neste colexio, ou 

mellor dito fogar. Antes de comezar este pequeño relato en honra ao 75 aniversario da 

chegada das franciscanas a Foz, optei por rebuscar na casa, ata dar cun libro que recopilaba 

traballos de antigas alumnas falando do Pilar, e non minto se digo que me emocionei lendo 

moitos deles. Foi aí cando me decatei de que esta congregación forma parte da historia do 

meu pobo e sentinme afortunada de formar parte dela. 

Aínda a día de hoxe lembro cando entrei, apenas era unha meniña sen coñecemento ninlgún 

e con curiosidade por todo o que me rodeaba. Xa dende aquela aprendín o máis importante 

e o que máis me ía servir de alí en 

adiante, como o respecto a todos 

por igual, a humildade, o amor aos 

demais, ser agradecidos, valorar 

todo o que temos, saber pedir 

perdón e tamén saber perdoar. 

Miraba con devoción aos nenos 

maiores e soñaba con medrar e que 

algún día fose eu a quen mirasen 

daquela maneira. 

Xa son das grandes, xa estou no penúltimo curso, asusta ver como pasa o tempo. Agora é 

cando máis valoro o labor que as franciscanas viñeron facendo dende tantos anos atrás e 

estareilles sempre agradecida por facerme medrar non só como estudiante senón tamén 

como persoa. 

Gustaríame dirixirme aos alumnos novos ou futuros alumnos do Pilar e decirlles que gocen e 

expriman o seu paso polo colexio porque é un verdadeiro pracer. Levaranse ensinanzas, 

recreos, mestres, compañeiros, amigos, anécdotas, cousas que só nós somos quen de 

entender como a importancia do mes de maio, o polo branco, a cor azul marino ou o lema 

“paz y bien”. Debemos estar orgullosos de formar parte desta familia xa que o noso ben 

querido colexio do Pilar marcou o noso crecemento, poderíamos definilo como un selo de 

identiddade que sempre levaremos connosco. So espero poder ver como as vindeiras 

xeracións van ocupando o noso lugar e esta congregación continúa a facer historia. 

                                                                                                                 María Moreda Hermida  

 3º ESO  
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RECORDOS 

O Colexio Nosa Señora do Pilar de Foz.       

Este ano hai 75 anos da súa apertura e estou 

enormemente agradecida de formar parte da 

súa gran familia. Teño catorce anos e pasei 

gran parte da miña vida neste colexio. Todos 

estes anos están cheos de recordos, cousas 

que nunca esquecerei e que sempre serán 

parte de min. Cando vas polo corredor e poste 

a mirar os cadros coas orlas dáste conta de 

que non son só cadros, neles hai fotos de máis 

persoas que coma min estiveron entre estas 

paredes e viviron momentos que nunca 

esquecerán. Por iso un colexio non é 

soamente iso, senón que é un lugar cheo de 

historia. Gústame pensar que toda esa xente 

riu, xogou e creou os seus recordos onde eu o 

fago agora. Pensando en que poñer deime 

conta de que hai millóns de cousas que nos fan 

felices sen darnos conta. Cando hai algunha 

celebración, todos nos alegramos, ou 

simplemente cando no comedor nos dan algo 

diferente para comer ou algunha monxiña nos 

reparte algo, pasámolo ben, gozamos con iso 

e hai miles de momentos así, só que ás veces 

non nos damos conta de que os estamos 

vivindo ata que os lembramos e queremos 

volver a eles. 

Os amigos. Son unha das grandes cousas que 

tes na vida. Cando entras pola porta o primeiro 

día non te paras a pensar que vas pasar con 

esas persoas trece anos da túa vida e as que 

se van ou se paran polo camiño non  as 

perdes, sempre estarán aí, na túa memoria. 

Os profesores. Eles son os que nos guían 

durante estes anos, recoméndannos e 

transmítennos todo o que saben, pero 

non soamente nos ensinan, tamén se 

preocupan por nós. Fannos ver cando 

algo está mal ou está ben e axúdannos 

cos nosos problemas, moitas veces 

bobadas, pero que sen a súa axuda non 

poderiamos solucionar. Tamén marcarán 

as nosas vidas, porque algún día 

acordarémonos do que hoxe nos din e 

pensamos que non ten importancia e 

darémonos conta de que tiñan toda a 

razón. 

 As monxiñas. Algunhas delas foron 

profesoras, aínda que a min só me deu 

clase Sor Carmen, unha profesora xenial. 

Aínda que non todas nos desen clase, 

vémolas polo colexio, sempre cun sorriso 

enorme para recibirnos. Desprenden 

alegría todo o tempo e ensínannos a 

valorar o que temos. Sor Asunción é a 

directora, e este ano no comedor 

sérvenos a comida, xunto con Carolina. É 

moi agradable vela tan contenta co 

carriño, servindo, vese que lle gusta e 

sempre quere que comamos ben. Outra 

cousa que nunca esquecerei dela é 

cando nos reparte caramelos ou 

chocolatinas cando é un día de 

celebración, pasámolo xenial. Sor Sara 

está en portería e sempre que nos 

atopábamos mal era a que nos tomaba a 

febre ou se nos facemos unha ferida 
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bótanos a súa marabillosa pomada. Sor 

Conce está no comedor e sempre nos 

acordamos dela, porque é a que moitas 

veces nos dába de comer cando éramos 

pequenos. Sor Dolores é encantadora e 

moitas veces pásase polo comedor para 

sauarnos. A Sor Puri non a coñezo moito, 

pero sempre que a vexo está cun sorriso 

ou consolando a algún neno pequeniño 

que está a chorar. Son imprescindibles. 

A velada de Nadal. A principios de 

decembro comezamos a preparalo todo. 

Móntanse os bailes e a obra. Cada curso 

de primaria e infantil fai un baile e os da 

ESO, os últimos anos, fan un todos 

xuntos. Todos os bailes axústanse dentro 

da historia que escenifica o grupo de 

teatro. O día que se representa facemos 

un ensaio xeral . Sempre hai unha chea 

de xente , familia , amigos …Pasámolo 

xenial e ao final facemos un baile todos 

xuntos . Para min o mellor é ver aos 

nenos pequeniños. Once anos de velada 

e cheas de bailes e disfraces, unha chea 

de momentos. 

 

O entroido. A finais de xaneiro e durante 

o mes de febreiro, comezamos a preparar 

os disfraces. Cada curso disfrázase de 

algo diferente e saímos á rúa para 

desfilar. Á volta espéranos chocolate con 

sobaos, que comemos todos xuntos. 

Disfraces, risas , fotos ... 

A festa da familia. É unha festa na que 

podemos facer unha chea de cousas, 

karaoke, xincanas, partidos, manua-

lidades,  concursos de tortillas e doces, 

xogos de mesa … É un día para pasalo 

ben, cunha chea de actividades como as 

anteriores. Recordo cando era pequena 

que había festa da escuma e todos 

esperábamos ese momento. De súpeto o 

canón comezaba a tirar escuma e todos 

nos poñíamos a berrar, a rir e a xogar 

entre ela. 

 

Celebramos o día de San Francisco e de 

Nai Paula, nos que normalmente 

facemos un acto na capela ou no patio, 

cantamos, aplaudimos e rezamos, en 

honra a eles. Outro acontecemento 
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importante esténdese durante todos os 

venres do mes de maio. Reunímonos na 

capela e facemos un acto en honra á 

Virxe María e algúns de nós levamos 

flores para ofrecerllas. Sempre ilusio-

nados a comprar as flores ou a recollelas 

do campo. 

 As excursións. Pasámonolo de medo, 

gozamos de todo ao máximo. Son 

xeniais. Da que mellor recordo teño é de 

Madrid, fixemos unha chea de cousas, 

fomos á Warne , ao parque de atraccións, 

a dous musicais, a un parque acuático e 

o mellor é que a aproveitamos ao 

máximo, porque ao vir paramos a visitar 

outros sitios. 

O día da paz imos a un parque en Foz e 

alí algúns compañeiros len textos e 

frases. Finalmente, sóltanse as pombas, 

que saen voando. Moitas veces tamén 

levamos globos. Sempre os miramos 

para ver onde están ou cal vai gañando. 

Todas estas cousas son grazas a unha 

chea de xente, por iso debemos de 

agradecer todo o que fan por nós. En 

marzo do ano pasado confináronnos, foi 

un choque para todos e nese momento 

démonos conta de que nuns anos nada 

ía volver a ser o mesmo. Esta situación 

fíxonos perder parte de todas esas 

cousas, pero iso non significa que non 

podamos seguir creando recordos. O 

noso colexio está a facer un gran esforzo 

para que todo sexa o máis levadízo 

posible e fácil para nós, para velar pola 

nosa saúde e a das nosas familias. Non 

é fácil, pero todo é cuestión de facelo ben 

e seguir adiante, porque dentro duns 

anos isto será un recordo máis. 

Grazas por todo. 

 

Ana Freire     

 3º ESO
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O COLE DO PILAR 

Por este colexio xenial 

Arriba todos os brazos 

Brindemos por eses momentazos 

Que pasamos neste tempo 

excepcional. 

 

Abrimos as portas a novos alumnos 

Acollemos con gusto a calquera 

persoa 

Facemos de cada día, todos xuntos 

Unha xornada do mais molona 

 

Fieles aos nosos compañeiros 

Exemplares os nosos profesores 

Luz nas nosa aulas 

Ilusión nas nosas casas 

Calidade no noso estudio 

Ideal o noso futuro 

Diario do empeño 

Amor polos nosos soños 

Desexo por mellorar 

Esperanza e liberdade 

Saúde para setenta e cinco anos 

máis. 

 

 

 

Manuela Otero Geada  

2º ESO 
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COLEXIO NOSA SEÑORA DO PILAR 

75 ANIVERSARIO 

 

Antón Niñe Fernández 

Foz, 5 de maio de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- SAÚDO 

2.- AS ORIXES 

3.- VIDA COLEXIAL E PASTORAL DOS 

PRIMEIROS ANOS 

4.- NOVO COLEXIO 

5.- ACTUALIDADE 

6.- DESPEDIDA 

 

1.- SAÚDO 

Irmás Franciscanas da Purísima, Sr. Director e 

profesorado do Colexio Nosa Señora do Pilar, 

Sr. Alcalde e membros da Corporación 

Municipal, amigos e veciños, reciban o meu 

cordial saúdo. 

 

Felicidade e honra son as primeiras palabras 

que desexo pronunciar no día de hoxe: 

Felicidade por participar nunha efeméride tan 

relevante como é un 75 Aniversario dun centro 

educativo, e honra por contar comigo para 

inaugurar os actos que recordarán a vida desta 

institución tan querida por todos nós. Debido á 

miña relación de amizade e agarimo cos 

rexedores do Colexio aceptei gustoso o labor. 

E aquí me teñen diante de todos vostedes para 

falarlles, coas miñas pobres palabras, sobre 

este querido Colexio. 

 

Conscientes da situación sanitaria que vivimos, 

as actividades a realizar están condicionadas 

pola pandemia do Covid, pero a ledicia e 

ilusión posta pola Comunidade Educativa e o 

respaldo de Vdes. seguro que serán do agrado 

de todos. 

 

 

2.- AS ORIXES 

 

Sabemos que a chegada das Relixiosas 

Franciscanas da Purísima chegaron a Foz en 

1946, pero o proceso para por en marcha un 

colexio de nenas ten as orixes dúas décadas 

atrás (1925) cando se coñece o testamento de 

Dª Pilar Otero Pillado, viúva de D. Eliseo 

Martínez Pillado. A Cláusula Undécima do 

citado testamento di: Es voluntad de la 

testadora fundar en esta villa un 

Establecimiento benéfico para acoger 

ancianos desamparados, con el nombre de 

ASILO DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DEL 

CARMEN (…) En dicha casa, si hay posibilidad 

de ello, quiere que se funde un colegio de 

primera enseñanza para niñas pobres de esta 

villa, dirigida por las mismas religiosas que 

estén al frente del Asilo. La enseñanza se dará 

en un pabellón del Asilo que reuna condiciones 

de independencia y aislamiento de los salones 

destinados a ancianos. El reglamento y todo lo 

demás concerniente a este objeto, lo deja al 

criterio y voluntad de sus albaceas, con la 

única limitación de que el colegio de niñas no 

perjudique al Asilo, en cuyo caso prescinde con 

sentimiento de que se cumplan sus piadosos 

deseos, respecto a la enseñanza de las niñas 

de Foz. Esta parte adicional de la Fundación-

Asilo se denominará: ESCUELA DE LA 

SANTÍSIMA VIRGEN DEL PILAR. 

 



                                                                                                                                                                       
ANDURIÑA Pax 20 

O 27 de decembro de 1935 constitúese a 

Xunta de Patróns do Asilo. Na acta 

correspondente poden lerse os documentos 

presentados. O nº 6 di: Instancia del Patrono 

solicitante en la que se hacen constar de una 

parte la imposibilidad legal, atendidos los 

preceptos constitucionales y las dificultades 

prácticas que existen para establecer la 

Escuela de Nuestra Señora del Pilar anexa al 

Asilo, por lo que solicita se declare la 

caducidad de esta atención docente.   

A acta di que o Ministerio de Traballo, Sanidade 

e Previsión dispón que se declare caducada a 

finalidade docente asignada á Escola com-

plementaria da Santísima Virxe do Pilar, sen 

prexuízo das facultades do Padroado para 

restablecer estas atencións docentes no 

momento en que as estimase oportuno, se a 

iso non se opoñen os preceptos legais na 

materia. 

 

 

Ao ano seguinte comeza a triste historia da 

Guerra Civil que paraliza moitas iniciativas, 

particularmente de carácter relixioso. O 

Padroado fai xestións para poñer en marcha o 

Colexio de nenos, cousa que ten lugar en 

1939, cando os Irmáns da Instrución Cristiá 

(Menesianos) se fan cargo do novo centro. 

 

Non eran tempos fáciles. Ao rematar a Guerra 

Civil, comeza a IIª Guerra Mundial. Debido a 

falta de alimentos e outros produtos funcionaba 

o racionamento. Algúns nenos deixaban a 

escola para ir ao mar e a venda de peixe polas 

aldeas era tarefa cotiá. Por outra banda, o 

Estado tiña dificultades para construír novas 

escolas. 

Polo Libro de Actas do Concello sabemos que 

en 1944 (29 de abril) as autoridades municipais 

interésanse para a posta en marcha dun 

colexio de nenas, mantendo reunións co Sr. 

Bispo de Mondoñedo e con membros do 

Padroado. Piden que se estableza con la 

máxima urgencia la Escuela de niñas (…) que 

tan gran beneficio habrán de reportar en pro de 

la mejora cultural y moral de esta Villa. 

 

 

O 11 de xullo hai unha reunión do Padroado na 

casa da Plazuela, pertencente ao Asilo. D. 

Francisco Reigosa Pedrosa, presidente da 

Xunta de Patróns, expón as xestións 

realizadas coa Rvda. Nai Provincial das 

Hermanitas de Anciáns Desamparados sobre a 

instalación da escola de nenas. D. Francisco 

Maañón Couto, alcalde da vila, presenta un 

escrito propoñendo se decida a inmediata 

instalación da escola, ben nas instalacións do 

Asilo ou ben nesta casa da Plazuela. Logo das 

deliberacións foron tomados os seguintes 

acordos: 

 

1º A Xunta de Patróns considera inaceptable a 

base para instalar a escola de nenas pobres 

fronte ao Asilo pola restrición que contén en 

canto ao número de nenas e a clase de 

ensinanza. 

2º Acorda instalar a escola de nenas na Casa 

da Plazuela. 

3º En caso de que o edificio non reúna as 

condicións pedagóxicas, a Xunta acorda 

permutar o edificio por outro máis axeitado ou 
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ben promover a venta da casa para construír 

outro edificio escolar que teña reservadas 

habitacións para a comunidade relixiosa 

docente. 

 

O Sr. Cura de Vilaronte, vogal do Padroado, D. 

Jesús Losada Ares, vai ser o encargado de 

facer as xestións coa Congregación 

Franciscana que tivo un Colexio de nenas en 

Merille, que coñecera da súa época de Párroco 

de Bravos. Esta congregación nacera en 

Murcia grazas á entrega da Nai Paula de Jesús 

Gil Cano, fundadora das Irmás Terciarias 

Franciscanas da Purísima. 

 

 

O 15 de setembro de 1944, D. Jesús recibe 

unha carta da Superiora Xeral das 

Franciscanas, Sor Cecilia Bermejo, que di: La 

presente es portadora de una grata noticia: el 

Consejo General acepta la fundación de Foz; 

espero nos manden cuanto antes las 

condiciones en que hemos de hacernos cargo 

de la fundación, detallando nuestras obliga-

ciones y nuestros derechos… 

     

O Padroado e o Alcalde solicitan da Inspección 

Provincial de Ensinanza Primaria de Lugo que 

se conceda a condición de Escolas Nacionais 

ao Colexio de Nenas da Fundación a cargo das 

Relixiosas Terciarias Franciscanas. Entre as 

alegacións presentadas destacamos: 

 

- Que as dúas escolas nacionais de nenas son 

insuficientes para atender a poboación escolar. 

- Que as relixiosas dan a ensinanza 

gratuitamente e que os fondos do Padroado 

non son suficientes para atender ao soste-

mento das mesmas. 

- Que, polo momento, hai dificultades para 

crear Escolas Nacionais, pois habería que 

construír os edificios, xa que non existen casas 

nin locais vacantes. 

 

 

O 15 de decembro de 1944 a Inspección de 

Zona concede a condición de Escuelas 

Nacionales a la “Escuela Virgen del Pilar” 

de Foz, a cargo de Religiosas Terciarias 

Franciscanas de la Purísima y la 

subvención correspondiente. 
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3. VIDA COLEXIAL E PASTORAL DOS 

PRIMEIROS ANOS. 

 

As monxas chegan a Foz o 27 de maio de 

1946, unha vez superados os trámites 

administrativos e contando co edificio da Praza 

para impartir clases, propiedade da Fundación, 

que nese momento está ocupado polos 

Menesianos debido á construción dun novo 

colexio de nenos. A expectación é grande e a 

maioría dos veciños da vila achéganse a 

Vilaxoane para dar a benvida ás tres relixiosas 

que ían comezar esta “aventura escolar e 

pastoral”: Sor Socorro Barragán Villoria, Sor 

Purificación Cruz e Sor Constanza de Oña. 

Nun principio, instálanse provisionalmente no 

Asilo durante uns meses. 

 

Con motivo do Centenario da Fundación da 

Congregación, a Revista colexial Vieiro (nº 11) 

elaborou unha enquisa para saber a opinión 

das primeiras alumnas do Colexio.  Grazas aos 

datos aportados, e polas conversas mantidas 

con persoas daquela época, sabemos que as 

relixiosas comezaron a súa actividade escolar 

–polas tardes- na Escola da Casa de Boni, 

preto do Asilo. As nenas máis pequenas 

recibían clase de lectura, escritura, contas… 

Como a aula era pequena, a Familia de Balbino 

de Botes cedeu un local onde as nenas 

maiores aprendían a coser, bordar, meca-

nografía, taquigrafía… Din as alumnas que Sor 

Constanza bordaba magnificamente, que sa-

bía moita música e tocaba o piano.  

 

A comunidade foise integrando na vida do 

pobo. Na Igrexa Sor Constanza tocaba o 

armonio e ensinaba cancións para as novenas, 

panxoliñas polo Nadal e, incluso, comezou a 

funcionar un coro. Os domingos había 

catecismo para os nenos, sendo as monxas as 

que preparaban para os que ían recibir a 

Primeira Comuñón. 

 

 

O Libro de Crónicas nº 1 do Colexio di que 

cando os Menesianos deixan a casa da Praza, 

fanse algunhas reformas, instálase a 

comunidade, quedando como primeira 

superiora a Nai Socorro Barragán, Os comezos 

foron duros. Sor Purificación dicía que non 

tiñan auga corrente, que tiveron que pedir 

prestados uns colchóns e que a primeira noite 

tiveron que baixar á casa de Dª Balbina a pedir 

prestado un pouco de aceite para facer a cea. 

D. José Ramón Muíña (tesoureiro do Comité 

de pais “pro-colexio-nenas”) dicía que o pobo 

envorcouse cos seus donativos para manter o 

Colexio das irmás pero aínda carecían de 

moitas cousas (Revista Vieiro).  Veciñas da 

Praza e ex-alumnas afirman que todos 

axudamos a limpar a casa: a lavar colchóns, 

pintar paredes… e aportamos alimentos como 

patacas, peixe, verdura… No segundo andar 

estaba a clausura; a cociña, no primeiro e os 

baixos dividíronse con madeira creando 4 

aulas. Para conseguir fondos tamén se 

organizaron veladas de teatro e co diñeiro que 

sacábamos mercamos materiais para o 

Colexio. 
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No mes de xaneiro de 1947 o centro xa 

funcionaba con normalidade coas aulas 

divididas segundo a idade e os coñecementos 

das alumnas. Había un pequeno internado 

para nenas dos arredores que compartían a 

ensinanza coas veciñas de Foz, encontrando, 

ademais, calor familiar.    

 

O traballo das monxas non se queda só nas 

clases das nenas, tamén impartían clases 

nocturnas, gratuítas, para as rapazas que non 

sabían ler. Era fácil velas saír de excursión 

polos arredores, organizar veladas de teatro, 

festivais ou xogos. 

 

 

Sendo Superiora a Nai Purificación, o número 

de alumnas do pobo e dos arredores, internas 

e medio-pensionistas foi medrando progresi-

vamente e o Colexio facíase insuficiente a 

pesar de que se utilizaban para clases 

corredores e escaleiras. A Comunidade tamén 

se fixo máis numerosa coa chegada de Sor 

Bienvenida Castrillo e Sor Presentación 

Sánchez. 

 

 

Unha idea deste progreso dánola unha interna: 

No internado do ano 1958 éramos 9 nenas, e 

en 1961 xa chegamos a 16. No primeiro andar 

tíñamos o dormitorio, moi cerca da capela e, no 

segundo andar o comedor. O horario tipo era o 

seguinte: 

 

07,00: levantarse; 

08,00: Misa na Parroquia; 

09,00: Almorzo; 

09,30-12,30: clases;  

13,00: xantar  

14,45-16,45: clases; 

17,00: merenda; 

18,00: estudo, tarefas; 

20,30: cea; 

22,00: silencio. 

 

Os xoves pola tarde non había clase e os 

domingos saían polos arredores, cando o 

tempo o permitía, e tamén xogaban no 

pequeno patio con nenas da vila. A 

procedencia das internas era dos pobos e 

parroquias dos arredores: San Martiño, Nois, 

Burela, San Cibrao, Barreiros, Valadouro… 

 

O labor catequético e o estilo de vida das irmás 

crean vocacións relixiosas entre mozas da vila 

e dos arredores. O citado Libro de Crónicas 

informa: Con toda solemnidad se celebraron en 

la Iglesia Parroquial del pueblo la Profesión 

Perpetua de tres hijas de esta tierra gallega: la 
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de Sor Dolores Piñeiro, el 22 de febrero de 

1956; la de Sor Carmen Moreda el 19 de marzo 

de 1962 y la de Sor Mª Cruz Posada el 4 de 

noviembre de 1965. 

 

 

Nestes anos xa se nota que moitas  mulleres 

de Foz e dos arredores aprenderon a ler, 

escribir, coser, bordar…recibindo o efecto 

benéfico da presenza das monxas na vila. 

Moitas  rapazas seguiron estudando o Bacha-

relato, e grazas ao Colexio puideron empren-

der estudos superiores. 

 

4.- NOVO COLEXIO 

 

Pasan os anos e a vida do colexio segue o seu 

curso. Monxas que se van e outras que veñen. 

Nenas que acaban os seus estudos e 

marchan, e outras que entran con novas 

ilusións. No ano 1965 mércanse uns terreos 

para construír un novo colexio.  Hai que 

poñerse á altura dos tempos para ofrecer unha 

mellor calidade do ensino. 

 

O 10 de decembro de 1968, Sor Mercedes, 

Superiora do Colexio, solicita a Licencia 

Municipal para construír o novo centro. A obra 

farase en fases, comprendendo a primeira as 

aulas da planta baixa cun presuposto de 

2.000.000.- millóns de pesetas. Unha semana 

despois (día 17) concédese a correspondente 

Licencia nos terreos próximos á Avda. López 

Real.     

 

Mentres tanto, varios profesores do Colexio 

Martínez Otero (PP. Maristas) van impartir 

clases ao Colexio do Pilar, así como algún 

sacerdote dos arredores, e varias relixiosas do 

Pilar van dar clases ao Martínez Otero. 

 

Co novo centro en construción, no curso 1972-

1973 comeza unha nova experiencia: as 

mozas de 3º e 4º de Bacharelato asisten ás 

clases ao Martínez Otero, convertendo estas 

aulas en ensino mixto. 

 

No curso 1974-1975 as alumnas da segunda 

etapa de E.X.B. (6º, 7º e 8º) inauguran as 

novas instalacións. As relixiosas trasládanse 

para impartir clases pero aínda residen no 

“colexio de abaixo”. Definitivamente, a 

residencia das irmás e a totalidade das clases 

teñen lugar no curso 1977-1978. 

 

O 17 de marzo de 1977 nace a Asociación de 

Pais de Alumnos do Colexio co único obxectivo 

de colaborar coas persoas e Órganos Reitores 

do Centro coa finalidade de conseguir unha 

mellor formación do alumnado. 

 

En abril do mesmo ano sae á rúa o nº 1 da 

Revista Vieiro, financiada polas A.P.A. dos 

Colexios do Pilar e Martínez Otero, sendo un 

medio de comunicación e información da 

actividade colexial.  Posteriormente vería a luz 

a Revista Anduriña. 

 

En 1981 o Colexio vai ser coñecido un pouco 

máis en Galicia. A alumna Luísa Castro 

Legazpi (8º E.X.B.) recibe o Primeiro Premio do 

Concurso convocado pola Federación de 
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Libreiros de Galicia con motivo do Día das 

Letras Galegas. Como todos sabemos, Luísa 

Castro é hoxe unha destacada escritora, tanto 

en lingua galega como en lingua castelá. 

 

 

En anos posteriores tamén se conseguiron 

varios premios (Pintura, redacción) e en 

deportes chegaron a ser campións de Galicia 

(Atletismo benxamín); subcampións de Galicia 

(Atletismo Infantil por equipos); e varias veces 

campións provinciais en varias especialidades, 

dando unha imaxe dinámica e atractiva do 

centro. 

 

Un acontecemento notable para esta Casa ten 

lugar o 5 de xullo de 1987 cando Sor Dolores 

Posada López é nomeada Superiora Xeral 

da Congregación. Na documentación do 

centro podemos ler: Tanto las Religiosas, 

Profesoras y alumnas le enviamos nuestra más 

ardiente enhorabuena con los deseos de verla 

pronto y dársela personalmente. (…) La alegría 

fue general para los habitantes de este bonito 

pueblo de Foz al saber que el cargo más 

importante de la Congregación de las 

hermanas del Colegio del Pilar lo había 

obtenido una de sus paisanas.(…) 

Es curioso recordar que con esta elección es la 

tercera Superiora General que sale elegida de 

esta Casa. 

 

O 13 de maio de 1987 o Colexio recibe a 

Autorización da Xunta de Galicia para impartir 

o ensino Mixto, comezando esta nova etapa no 

curso 1987-1988. Este cambio trae unha 

novidade: a incorporación do mestre Juan 

Vivero, o primeiro profesor leigo do Centro. 

Tamén neste ano ten lugar a celebración do 

Primeiro Día da Familia, co resultado dunha 

festa agradable e chea de sorpresas. En anos 

posteriores esta iniciativa foise consolidando 

dentro das actividades escolares. 

 

Coa entrada en vigor da E.S.O. (1994), 

prodúcese o aumento de dúas unidades e, ao 

mesmo tempo, increméntase o claustro de 

profesores. 

 

No curso 1996-1997 ten lugar un 

acontecemento notable: a Celebración do 50 

Aniversario da presenza das Relixiosas no 

Pobo de Foz cunha Eucarístia na Igrexa 

Parroquial ateigada de xente. Consultando de 

novo o Libro de Crónicas, destacamos o 

seguinte: 

 

(…) Tuvimos la grandísima suerte de que nos 

acompañara nuestra Superiora Provincial Sor 

Alicia González del Río y la secretaria, Sor 

Laura García Ramos, que colaboraron en la 

preparación de la fiesta. La Comunidad del 

Colegio invitó a varias hermanas que fueron 

moradoras de este Centro. También se tuvo en 

cuenta a las antiguas alumnas del Colegio 

viejo, como así se le viene llamando 

vulgarmente (…) atendiendo a nuestra invi-

tación llegaron de varios lugares de distintas 

provincias de España, resultando estos 

encuentros muy emocionantes. 

 

Despois da Eucaristía, descubriuse unha placa 

conmemorativa na fachada do Colexio doada 

polo Concello. A estes actos, ademais de 

relixiosas, alumnas, ex alumnas e pais  de 

familia, acudiron o Sr. Bispo de Mondoñedo, 

varios sacerdotes e relixiosos, o Sr. Alcalde e 

membros da Corporación Municipal, e moitos 

veciños e persoas achegadas ao Colexio, 
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resultando un día de profundas emocións e 

dunha convivencia moi positiva que recordarán 

todos os asistentes. 

 

 

Con motivo deste medio século de vida, 

publicouse o libro 50 Aniversario Colegio 

Ntra. Sra. del Pilar. Ao longo de 120 páxinas 

vai desenvolvendo a historia do centro con 

datas sinaladas; opinións diversas de 

relixiosas, alumnas, ex alumnas e persoas 

próximas; orlas; fotografías de distintas 

épocas, etc. 

 

En 1998 instálase un ascensor para facilitar o 

acceso aos pisos superiores. 

 

O Colexio segue  avanzando e un dos 

obxectivos do novo milenio vai ser a 

construción dun polideportivo cuberto. É unha 

arela desexada desde hai tempo, xa que o 

deporte é un piar básico na educación e o 

colexio participa en diversas competicións. As 

relixiosas mercan unha finca situada na parte 

posterior do Colexio cunha superficie de 2105 

m2. No ano 2001 redáctase o proxecto cun 

presuposto de 54.663.920.- Pesetas, e dous 

anos máis tarde a obra está rematada. O 

centro xa conta cun Polideportivo cunha 

capacidade de 300 persoas e cun plano libre e 

cuberto de 42 x 28 m. con vestiarios e 

dependencias anexas. A inauguración ten 

lugar o 5 de abril de 2003 coincidindo co Día 

da Familia e cun programa de actos que 

inclúen unha Eucaristía e Bendición do Pavi-

llón, actuacións musicais, deportes e un Fin de 

Festa co título “La Fuente de la Vida”.   

Unha novidade na vida docente prodúcese en 

2006 co nomeamento de Director de Juan 

Vivero, que viña exercendo o cargo de Xefe de 

Estudos durante varios anos.  As relixiosas 

deixan paso na dirección a un leigo. Hoxe 

segue ocupando este cargo. 

  

No curso 2010-2011 o Colexio incorpórase á 

Rede de Centros Plurilingües de Galicia, sendo 

un centro pioneiro na comarca, impartindo en 

inglés a área de Plástica desde 1º a 6º de 

Primaria e unha máis de inglés en 1º e 2º de 

E.S.O. No curso 2020-2021o colexio consegue 

o nivel Bilingual Excellence Model, sendo o 

único centro BEDA da Mariña. 

 

Ao longo do ano 2013, moitas das actividades 

estiveron centradas na celebración do 

Centenario da morte da Nai Paula Gil Cano, 

fundadora da Congregación, co lema “Coñecer 

a Nai Paula e intentar imitala”. Murais, 

actividades artísticas, certame literario-

artístico… axudaron a coñecer a súa vida e a 

súa obra. 

 

O uniforme do Colexio é un detalle 

identificativo. Despois de moitos anos en que 

predominaba a cor azul, en 2018 decidiuse 

cambialo por outro para darlle un aire de 

modernidade. 

 

En marzo do ano 2020, coincidindo co 

confinamento pola pandemia do Covid, 

utilizouse a ferramenta Classroom como 

plataforma, así como videoconferencias co 

alumnado por Meet e outros medios on line.   

 

5.- ACTUALIDADE 

 

Actualmente, a Comunidade Franciscana está 

formada por 6 relixiosas: Sor Dolores Posada 

López, Superiora; Sor Asunción Panera 

García, Directora titular;  Sor Concepción Cue-

vas Flores, Sor Purificación Villasuso Tembrás, 

Sor Sara Fernández Conde e Sor Carmen 

Blanco Arias, que aínda que non dan clase, 

velan polo bo funcionamento do Colexio 
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axudando na portería, na cociña, no comedor 

e noutros labores da vida diaria. 

 

O alumnado alcanza este curso os 302 

inscritos, 107 na E.S.O., e o profesorado está 

formado por 24 docentes leigos.     

 

Os niveis educativos abarcan a Educación 

Infantil, Primaria e Secundaria Obrigatoria cun 

horario que favorece a conciliación familiar. As 

instalacións contan con pavillón polideportivo, 

parque infantil cuberto e aulas dixitalizadas, 

ofrecendo servizos complementarios como 

Programa madrugadores (a partir das 8:00 

horas, gratuíto), servizo de  comedor, seguro 

escolar e servizo de transporte. 

 

A oferta de actividades extra-escolares é moi 

ampla, ocupando o deporte un lugar 

destacado, combinando con outras posibi-

lidades como baile, teatro, coro, informática, 

robótica, guitarra… Os actos solidarios tamén 

xogan un importante papel con campañas de 

concienciación e colaboración con diversas 

O.N.G. 

As linguas teñen un lugar preferente. O 

Colexio, centro Beda, ten Nivel Excellence, 

realizando o alumnado os exames de Cam-

bridge para toda a Mariña no propio centro (A1, 

A2, B1, B2). 

 

6.- DESPEDIDA 

 

Sabemos que o progreso e mellora dos pobos 

pasa por una dedicación especial ao mundo 

educativo. Cando os nenos reciben unha sólida 

formación humana e cultural, a sociedade pode 

confiar nun futuro esperanzado e prometedor. 

 

Desde o ano 1946, o Colexio do Pilar está 

involucrado coa educación levando adiante un 

proceso harmónico que leve a alcanzar o 

desenvolvemento integral da persoa, onde 

nais, pais e profesores sexan un equipo para o 

proceso educativo. 

 

Sirva como exemplo deste proceso a opinión 

dunha ex – alumna, Ruth Aguiar Couto, que ao 

falar do Colexio di: 

“Mi educación, mis valores, no sólo cristianos 

sino también humanos, me ayudó a ser 

coherente con mis ideas y también me ayudó a 

pedir justicia y respeto para con los demás. (…) 

Tengo  20 años, soy estudiante de Medicina, y 

elegí esta carrera, porque cuando era una niña 

soñaba con ser médico, pero también porque a 

lo largo de mis estudios una serie de profe-

sionales me enseñaron a tener fe, a creer, a  

esperar, a AMAR LA VIDA por encima de todas 

las cosas, porque la VIDA ES UN DON DEL 

SEÑOR” 

 

Como en toda colectividade humana, ao longo 

destes 75 anos houbo luces e sombras, erros, 

fallos e acertos, pero cando un centro 

educativo chega a cumprir ¾ de século ten que 

ser por valía propia. Os resultados están á 

vista: Máis de 3000 nenas e nenos se formaron 

nas súas aulas, as súas instalacións utilízanse 

non só para a vida colexial, senón que tamén 

están abertas ás demandas da vila e da 

comarca, as relixiosas integráronse desde o 
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primeiro momento na vida do pobo (Parroquia, 

actividades sociais e lúdicas…)… e o Colexio 

segue adiante con renovadas ilusións. 

 

Tamén hai que dicir que varias veciñas optaron 

pola vida relixiosa e hoxe forman parte da 

Congregación: Sor Dolores Posada López, Sor 

Elvira Posada Hermida e Sor María José 

Sampayo González. Podemos sumar a este 

grupo a Sor Pilar Salaverri Cabanela, que 

sendo de Mondoñedo, viviu en Vilaronte e foi 

alumna do Colexio. A integración destas 

relixiosas na Congregación chegou a tal punto 

que Sor Dolores e Sor Pilar foron elixidas Nais 

Xerais da Congregación, o máis alto cargo a 

nivel mundial das Franciscanas da Purísima. 

 

 

Para rematar quero trasladarme un cuarto de 

século atrás cando celebrábamos o 50 

Aniversario deste Colexio e recordo unhas 

sentidas e emocionantes palabras de Suso 

Fernández, Cronista Oficial de Foz: Nos reuni-

mos hoy aquí, convocados por un sentimiento 

colectivo de afecto y reconocimiento, para re-

memorar uno de los hechos más trascen-

dentes de la historia de nuestro pueblo.   

 

Palabras que tiveron continuación cunha ex 

alumna, Carmen Fernández García, que logo 

de expresar as súas vivencias, rematou cun  

 

 

 

 

 

poema que di así: 

 

Desperto e vou ao Colexio  

co uniforme e a capiña    

cos libriños baixo o brazo.    

Que frío fai este inverno!     

Que frío sente a ánima miña!   

E cando chego a esa porta 

os bos días da monxiña, 

trocan o frío en calor 

a ánima alenta ledicia, 

e inda que non saiba a lección 

sinto que me dan AMOR. 

 

 
Vaia, pois, o afecto, o recoñecemento e a 

gratitude deste pobo para as Irmás 

Franciscanas da Purísima, unhas mulleres 

consagradas que souberon integrarse na 

sociedade focega e mariñá con tino, esforzo e 

acerto. 

 

Parabéns e longa vida ao Colexio Nosa Señora 

do Pilar. 

 

Moitas grazas. 

 

Antón Niñe Fernández 
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ENTREGA DE PREMIOS 

ACTO DE INAUGURACIÓN 

EXPOSICIÓN 
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EXPOSICIÓN 

ACTO DE CLAUSURA E EUCARISTÍA EN ACCIÓN DE GRACIAS 
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XELA ARIAS 

(poetísa homenaxeada no Día da Letras 

Galegas 2021) 

Xela Arias foi unha escritora, poeta e tradutora 

española en varios idiomas, ademais de 

editora e profesora de galego. 

Nacemento: 4 de marzo de 1962 

Falecemento: 1 de novembro de 2003 

 

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

Xela Arias Castaño naceu en Sarria , Lugo 

en 1962  co nome de María  de los Angeles, 

pero desde os 6 anos chamáronlle Xela. 

En 1984 María de los Ángeles pasou a ser 

María dos Anxos. En 1992 casou co fotógrafo 

e matemático Xulio Gil Rodríguez, con quen 

tivo en 1994 ao seu único fillo, Darío.. 

Deixou os estudos cando cursaba  COU, para 

comezar a traballar en  Edicións Xerais de 

Galicia, Primeiro realizou traballos de oficinista, 

despois de creación e investigación e entre 

1990 e 1996 como correctora de estilo e 

editora. 

En 1991 retomou os estudos, cursando 

Filoloxía Hispánica na Universidade de Vigo, 

licenciándose en 1996 pola Universidade de 

Santiago de Compostela, e iniciando a 

especialidade en galego-portugués. 

No curso 1999-2000 comezou a exercer como 

profesora substituta de ensino secundario, de 

lingua e literatura castelá, en institutos de 

Santa Comba, Moaña, Pontevedra, Santiago 

de Compostela e Vigo. 

En novembro do ano 2003  Xela Arias faleceu 

aos 41 anos nun hospital de Vigo debido a un 

ataque cardíaco. Foi enterrada no cemiterio 

vigués de  Pereiró 

Traxectoria literaria 

1986 Denuncia do equilibrio 

1986 Lili sen pistolas 

1990 Tigres coma cabalos 

1996 Darío a diario 

2003 Intempériome 

 

Desde o ano 1980  Xela Arias empezou a 

publicar en xornais e revistas como A  Nosa 

Terra, Diario 16 de Galicia, Faro de Vigo, 

Xornal de Noticias  do Porto, Dorna,  Tintimán,  

Carel ou  Katarsis. 

A súa introdución no mundo literario 

produciuse en 1986 con Denuncia  do 

equilibrio, un poemario innovador, con temática 

heteroxénea que prioriza o seu fondo por 

encima da súa forma e sintaxe arbitraria. Con 

esta obra deuse a coñecer e logrou ser finalista 

do Premio Losada Diéguez. Nese mesmo ano 

ingresou na Asociación de Escritores e 

escritoras en  Lingua  Galega. 

No ano 1991, colaborou co grupo de rock 

vigués  Desertores, rexistrando as letras dun 

dos seus discos, con cancións baseadas nos 

seus poemas. 

Tres anos despois do nacemento do seu fillo 

Darío, en 1996, publicou Darío a diario, onde a 

poeta ofrece unha reflexión sobre a súa propia 

experiencia como nai, cunha  relectura da 

maternidade afastada da visión tradicional e 

desde o cotián. 

O seu último poemario,  Intempériome, foi 

editado o mesmo ano da súa morte (2003) por 

Miguel  Anxo Fernán Vello 

Sandra López 

4º ESO 


